JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. szeptember 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
(Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülésről.
Jelen voltak:
1. Bóta József Sándor polgármester
2. Boda Sándor képviselő
3. Farkas József képviselő
4. Ficsór Kálmánné képviselő
5. Dr. Joó Csaba képviselő
6. Tóth Barnabás képviselő
7. Virágh Dénes képviselő
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Erdős Ákosné ig.fea.
Napirendi pont:
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2. Bejelentések, indítványok, egyebek.
I. Napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli testületi ülést
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával kapcsolatban kellett összehívni. A hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. Törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési
önkormányzatok számára. A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a
települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az
esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.)
Korm. rendelet tartalmazza.A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a
statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját
képezik. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) A HEP IT a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a
321/2011. (XII.27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell
meghatározni. Szihalom Község Önkormányzata 1/2010. (I. 26.) számú határozatával fogadta
el a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi Programját. A program megvalósítása érdekében
fontos az Önkormányzat részéről folyamatos és aktív beavatkozás, és a megvalósítás
érdekében az érvényesülés figyelemmel kisérése. Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Szihalom Község

Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat. Az önkormányzat célja, hogy az elfogadott Esélyegyenlőségi
Programmal összehangolja a már meglévő stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat,
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Továbbá az
Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja a helyi célcsoportok érdekképviselőit. A
helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint:
70/A. §. (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára
az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a
törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek
kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.
Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi
kötelezettségeire, a Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról irányelveinek
megfelelően elfogadásra került. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
elmozdításáról szóló törvény (2003. évi XCCV. Törvény )
A törvény IV. fejezete utal a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra, amely hivatkozott
kimondani: az élet valamennyi területén meg kell előzi a hátrányos megkülönböztetést és elő
kell segíteni az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Az esélyegyenlőség
biztosítása a kormány, az állam, az önkormányzatok és intézményeik feladata.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. Törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Szihalom Község Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése
során bevonja a partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program
megalapozását szolgálja.
Részletesen ismerteti a programot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bóta József Sándor
polgármester szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2013. (IX. 25.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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II. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, egyebek.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. szeptember 30-ig
van lehetőség benyújtani a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
(korábban ÖNHIKI) pályázatot.
Kéri a képviselőket, járuljanak hozzá a pályázat benyújtásához. Szavazásra bocsátja a
javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2013. (IX. 25.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat benyújtása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresés érkezett
Tiszafüred város Polgármesterétől a lakossági szilárd hulladékok mellett keletkező,
veszélyesnek számító hulladékok gyűjtésére vonatkozó vállalással kapcsolatosan. Az ajánlat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a
javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2013. (IX. 25.) számú HATÁROZATA
Tárgy: A lakossági szilárd hulladékok mellett keletkező, veszélyesnek számító hulladékok
gyűjtésére vonatkozó vállalás teljesítéséről.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor az
ülést 16.00 órakor bezárta.

Szihalom, 2013. szeptember 25.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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